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حناوي يتابع مع زواره �ش�ؤون ًا ريا�ضية

نا�شئات لبنان ...والأمل الكبير ببلوغ العر�س العالمي
عندما اجتمعت عدد من طالبات جامعات
العاصمة اللبنانية ـ بيروت في ع��ام 1997
لتشكيل أول فريق لكرة القدم للسيدات في
الدولة المتوسطية ،لم يكن يخطر ببال أي منهن
بأنه بعد  18سنة على ذلك االجتماع ،سيدخل
فريق للسيدات تاريخ كرة القدم اللبنانية.
فقد كان يوم  23شباط الماضي تاريخيا ً
عندما نجح منتخب لبنان للسيدات تحت 17
سنة برفع كأس بطولة العرب للسيدات تحت
 17سنة والتي استضافتها قطر بمشاركة 6
منتخبات ت � ّوج بنهايتها المنتخب اللبناني
باللقب وهو ما يع ّد اإلنجاز األول حتى اآلن لكرة
القدم اللبنانية سواء على الصعيد الدولي أو
القاري أو حتى اإلقليمي.
وعلى رغ��م من غياب األسماء الكبيرة عن
المشاركة في البطولة ،إال أن نجاح فتيات األرز
اليافعات ك��ان له ص��دى إيجابي كبير تم ّثل
باستقبال حاشد في مطار بيروت الدولي لبعثة
المنتخب من قبل مسؤولي االتحاد اللبناني
لكرة القدم ووسائل اإلعالم وعدد من الجماهير
الغفيرة التي احتفلت باإلنجاز ال��ذي حققته
المدرب الشابة هبة الجعفيل وبناتها.
وقد تحدثت الجعفيل ،التي تبلغ من العمر
 28سنة فقط ،عن اإلنجاز الذي حققته في قطر
قائل ًة« :في الحقيقة كان قوام المنتخب المشارك
في البطولة العربية معظمه من منتخب تحت
 19سنة الذي شارك في تصفيات كأس آسيا
للسيدات تحت  19سنة .في تلك التصفيات،
تلقينا ثالث خسائر متتالية ولكننا لم نكترث
كثيرا ً للنتائج ألن الالعبات اكتسبن خبرة كبيرة
ظهرت ثمارها في البطولة العربية».
وأضافت« :واجهنا قبل البطولة ع��ددا ً من
المصاعب بالنظر إلى أنها أقيمت خالل فترة
االختبارات المدرسية لالعبات باإلضافة إلى
الطقس الماطر الذي حرمنا من التدريب بشك ٍل
مك ّثف .ولكن الفتيات كن متحمسات بشك ٍل كبير
بعد اكتسابهن خبرة جيدة في تصفيات كأس
آسيا وبعد المباراة األول��ى كان لدينا حماس
كبير وتصميم للوصول إل��ى نصف النهائي
وبمجرد الوصول إلى تلك المرحلة ،وضعنا
الفوز باللقب نصب أعيننا».
وقد كشفت الجعفيل ،والتي سبق لها تمثيل
منتخب لبنان األول في تصفيات كأس آسيا
للسيدات  ،2014عن التح ّول الجذري الذي
لعبه الفوز بلقب البطولة العربية في الوسط
الكروي اللبناني واالهتمام المتزايد بكرة القدم
للسيدات وهو ما يجعلها تتطلع بتفاؤل إلى
المستقبل على رغم الصعوبات التي تواجه

استقبل وزير الشباب والرياضة
عبد المطلب حناوي رئيس بلدية
الشياح إدم��ون غ��اري��وس ،يرافقه
رئ��ي��س ن���ادي ال��ش��ي��اح ال��ري��اض��ي
الياس النمنم .وبعد تقديم التهاني
بعيد األض��ح��ى المبارك ت��م عرض
ل��ن��ش��اط��ات ال��ب��ل��دي��ة ف��ي المنطقة
واألوض���اع الرياضية والشبابية

ح��رم��ون م���اراث���ون ع��اي��دة جمعة
ال��ت��ي ع��رض��ت نشاطات الجمعية
والبرامج لعام  2016وعن سباق
حرمون الثالث ،مشير ًة إلى أن «كل
النشاطات التي تقوم بها الجمعية
هي تحت رعاية مؤسسات الدولة
عموما ً ووزارة الشباب والرياضة
خصوصاً».

العهد وال�صفاء �إلى نهائي ك�أ�س النخبة

اللعبة في لبنان.
وقالت المدربة اللبنانية الوحيدة الحاصلة
على شهادة تدريب من الفئة األول��ى من قبل
االتحاد اللبناني لكرة القدم« :قبل البطولة ،كان
 20في المئة من اللبنانيين على إطالع بنشاط
ك��رة القدم للسيدات ولكن بعد اإلنجاز الذي
حققناه ارتفعت هذه النسبة لتصبح  80في
المئة تقريباً».
وأضافت« :بعد االهتمام اإلعالمي الذي حصل
للمنتخب ،تواصلت معي العديد من الفتيات
وأبدين رغبتهن بلعب كرة القدم وقد كان هناك
بعض التجارب قبل فترة حضرها  50فتاة وهو
أمر جيد بالنسبة لنا».
وبالحديث عن المستقبل ،أشارت الجعفيل
التي لعبت كرة القدم للسيدات لمدة  15سنة
حتى يومنا ه��ذا إل��ى أن «المنتخب ال��ذي فاز
ببطولة العرب يملك الكثير من المواهب ولكن
األه���م م��ن اإلن��ج��از ال���ذي تحقق ه��و متابعة
االهتمام بهذا المنتخب من أجل الحفاظ عليه
والتط ّور أكثر فأكثر».

التطوير على قد ٍم وساق

ف��ي م���وازاة العمل المميز ال��ذي قامت به

الجعفيل مع منتخب تحت  17سنة على أرض
الملعب ،بذلت لجنة كرة القدم للسيدات في
االتحاد اللبناني جهدا ً كبيرا ً لتطوير اللعبة بما
في ذلك استحداثه بطولة للسيدات تحت 19
سنة التي شهدت فوز نادي «أكاديمية الفتاة»
باللقب الموسم الماضي بمساهمة  6العبات
من منتخب تحت  17سنة.
وقد أكدّت عضو لجنة كرة القدم للسيدات
رنا نخلة بأن الدعم الذي يحصل عليه االتحاد
من  FIFAمهم حيث قالت« :ال يمكن إنكار
ال��دور الذي يلعبه فيفا في تطوير كرة القدم
للسيدات في لبنان س��واء من خالل البرامج
التطويرية أو المساعدات التي تفيد المنتخبات
المختلفة .ولكننا في لبنان نعتمد بشكل كبير
على المجهود الشخصي نظرا ً لغياب الرعاة
وهو األمر المهم جدا ً في عالم كرة القدم».
وقد كانت نخلة حاضرة في المرحلة األولى
من النسخة األول��ى برنامج تطوير القيادات
النسائية الذي أطلقه  FIFAفي تموز الماضي
في فانكوفر قبل يوم من نهائي كأس العالم
للسيدات كندا  FIFA 2015وستكون موجودة
أيضا ً في المرحلة الثانية من البرنامج والتي
ستقام في زيوريخ األسبوع المقبل.

وبينت نخلة أهمية المشاركة في البرنامج
حيث كشفت قائلة« :ه��ذا البرنامج يضيف
لنا خبرة كبيرة وهو مهم جدا ً من أجل تطوير
اللعبة على الرغم من أننا في لبنان بعيدين
ج���دا ً ع��ن مستوى اللعبة ال��م��وج��ود حاليا ً
في العالم .من خالل هذا البرنامج ،سنقوم
بتوفير أحد البرنامج في لبنان وهو من بين
كثير من األم��ور التي سيساعدنا  FIFAمن
خاللها».
وقد تابعت نخلة نهائي كندا  2015الذي
جمع بين ال��والي��ات المتحدة واليابان وهي
متفائلة بأن لبنان سيكون يوما ً ما موجودا ً
في المحفل العالمي حيث قالت بثقة كبيرة:
«بالتأكيد نستطيع أن نصل إلى كأس العالم
ي��وم�ا ً م��ا .لقد حقق منتخب تحت  17سنة
إنجازا ً مهما ً وبالتالي نملك القدرة من أجل
تحقيق المزيد من اإلنجازات».
وأضافت خاتمة« :إذا كان هناك دعم للرؤية
ّ
والخطة التي نملكها ب��دءا ً من الالعبات إلى
أولياء األم��ور واألندية واالتحاد ولجميع من
يتابع اللعبة ،فخالل  4س��ن��وات أو  5على
أقصى تقدير نستطيع أن نصل إلى العرس
العالمي».

ُبدع بخما�سية في مرمى فولف�سبورغ خالل  9دقائق
ليفاندوف�سكي ي ِ

دورتموند يحقق �أف�ضل بداية في البوند�سليغا ...والزمالك يتف ّوق �أخير ًا

في أحدث استعراض إحصائي لموقع FIFA.
 ،comنستحضر هذا األسبوع إنجازات روبرت
ليفاندوفسكي وفرانشيسكو توتي وكارلي لويد
وفرحة مشجعي هيراكليس والزمالك وبوروسيا
دورتموند.
 300هدف بقميص روما هو الرقم القياسي
ال��ذي بلغه فرانشيسكو توتي األح��د الماضي
ليصبح بذلك أول الع��ب ف��ي ت��اري��خ ك��رة القدم
اإليطالية يصل إلى هذا السقف مع فريق واحد
فقط .وحقق توتي هذا اإلنجاز بعد مرور  4أشهر
كاملة عن احتفاله بهدفه الـ 299وبعد  21سنة
على تسجيل باكورة أهدافه مع الجيالوروسي،
علما ً أن الهدف الذي سجله نهاية األسبوع الماضي
كان هو الهدف الـ 244له في دوري الدرجة األولى
اإليطالي ،ما وضعه على بعد  30هدفا ً فقط من
اللحاق باألسطورة سيلفيو بيوال صاحب الرقم
القياسي في تاريخ الدوري اإليطالي .كما عاشت
إيطاليا على إي��ق��اع إن��ج��از تاريخي آخ��ر خالل
األس��ب��وع الماضي ،عندما حقق نابولي للمرة
األول��ى فوزين متتاليين بفارق  5أه��داف ،حيث
استعرض عضالته أم��ام ب��روج والتسيو ،علما ً
أن غونزالو هيغواين خطف ثنائية شخصية في
مرمى هذا األخير معززا ً بذلك سجله الرائع أمام
أبناء العاصمة ،الذين ّ
دك حصونهم  10مرات في
 5مباريات.
 100م��ب��اراة متتالية على أرض��ه م��ن دون
تجرع مرارة الهزيمة :هذا هو اإلنجاز الباهر الذي
بلغه منتخب الواليات المتحدة للسيدات األحد،
عندما احتفلت بطالت العالم بفوزهن الساحق
على هايتي  ،0-8راف��ع��ات رصيدهن إل��ى 22
انتصارا ً في الطريق إلى «المئوية» المذهلة ،علما ً
أن هذه المباراة األخيرة تميزت كذلك بحضور
 35.753من المتفرجين في بيرمنغهام ،أالباما
 وه��و رق��م قياسي جديد في سجل المبارياتالدولية للسيدات على صعيد الجنوب الشرقي
األميركي .أم��ا على أرض الملعب ،فقد تقمصت
كارلي لويد مرة أخ��رى دور البطلة في الكتيبة
األميركية ،حيث عادت نجمة الفريق الفائز بلقب
كندا  2015لتسجيل الثالثية للمرة الثانية على
التوالي ،ل ُتصبح ثالث العبة أميركية  -بعد ميا
هام ( )1998وسيندي بارلو ( - )2000تحقق
ه��ذا اإلن��ج��از .وب��ذل��ك ارت��ف��ع رصيد لويد إل��ى 5

عموماً.
وش��رح غاريوس للوزير طبيعة
ال��م��ن��ش��أة ال��ري��اض��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة
في نطاق عمل البلدية من مجمع
رياضي ثقافي مغلق ومالعب لكرة
القدم ،شاكرا ً حناوي على «اهتمامه
ومتابعته للرياضة والشباب».
كما استقبل حناوي رئيسة جمعية

15

ثالثيات دولية ،وهو رقم ال تضاهيه فيها سوى 4
من مواطناتها :هام ،وبارلو ،وآبي وامباك وميشيل
أكرز .وفي المقابل ،تمكنت لويد من تجاوز بارلو
في الترتيب اإلجمالي ،حيث رفعت الالعبة البالغة
من العمر  33سنة حصيلتها الشخصية إلى 77
هدفاً ،لترتقي بذلك إلى المركز السادس ،بعدما
حققت موسما ً مذهالً بكل المقاييس خ�لال عام
 ،2015علما ً أن نجمة هيوستن داش تمكنت من ه ّز
الشباك  16مرة مع فريق الواليات المتحدة ،لتكون
هذه السنة هي األكثر نجاحا ً في مسيرتها الكروية
على المستوى التهديفي.
 51سنة من دون الفوز على أيندهوفن في
ال��دوري الهولندي الممتاز .كان هذا هو الحاجز
ال��ذي تمكن هيراكليس من تحطيمه أخيرا ً يوم
السبت ،علما ً أن أول وآخر انتصار ألبناء ألميلو
على ب��ي أس ضمن منافسات دوري ال��درج��ة
األولى كان يعود إلى عام  .)0-1( 1964وعالوة
على ذلك ،فقد كان ذلك أول فوز لهيراكليس على
العمالق الهولندي داخل الديار .ومهما يكن ،فإن
مباراة نهاية األسبوع الماضي ُتعتبر تاريخية
بالنسبة لهذا النادي :فإضافة إلى كونها المباراة
الـ 500له في الدوري الهولندي ،كتب هيراكليس
صفحة جديدة في سجل األرقام القياسية عندما
قلب تأخره إلى فوز  1-2وسط فرحة عارمة بين

جماهيره ،علما ً أن تلك كانت هي المرة األول��ى
التي يخسر فيها أيندهوفن مباراة في الدوري بعد
تقدمه في النتيجة منذ أكثر من سنة .كما كان ذلك
الفوز هو السادس على التوالي ألصحاب األرض،
ما م ّكن فريق جون ستيغمين من تصدر جدول
الترتيب على نحو غير مألوف ،قبل أن يزيحه
العمالق أياكس من المركز األول في اليوم التالي.
 8سنوات و 4أشهر مرت على ف��وزه األخير
في ديربي القاهرة ،قبل أن يستعيد الزمالك أخيرا ً
نغمة االنتصارات ضد غريمه التقليدي األهلي يوم
االثنين .وك��ان هذا هو الفوز األول ألبناء القلعة
البيضاء على جارهم اللدود في آخر  22مباراة ،أي
منذ  21أيار  ،2007وقد جاء هذا اإلنجاز في نهائي
كأس مصر – وهي البطولة التي لم يتغلبوا فيها
على األهلي منذ عام  .1959وبما أن الزمالك فاز قبل
بضعة أشهر بلقبه األول في غضون  11سنة ،فقد
مكنه هذا االنتصار األخير من إحراز الثنائية للمرة
األولى منذ عام  .1988وقد تقمص باسم مرسي
دور البطل عندما سجل الهدفين في فوز الفريق
بنتيجة  ،0-2ليصبح بذلك أول العب من الزمالك
يحرز ثنائية شخصية في الديربي منذ أن تمكن
حازم إمام من ذلك في موسم .2003/2002
 5أهداف سجلها روبرت ليفاندوفسكي في 8
دقائق و 59ثانية هو اإلنجاز الذي صدم عالم كرة

القدم ليلة أمس .حيث دخل المهاجم البولندي
لبايرن ميونيخ كبديل عندما كان فريقه متأخرا ً
بهدف نظيف أمام فولفسبورغ قبل أن يقلب لوحده
النتيجة لتصبح  1-5بين الدقيقتين  51و.60
وخالل هذه الدقائق ،أصبح ليفاندوفسكي صاحب
أسرع ثالثية في الدوري األلماني الممتاز –  3دقائق
و 22ثانية – وكسر الرقم القياسي بالهدف الرابع
والخامس .وأصبح الالعب ذو السابعة والعشرين
من العمر أول العب في الدوري األلماني الممتاز في
 24سنة – منذ أن سجل العب دويسبورغ مايكل
تونيس في مرمى أوليفر كان – يسجل  5مرات في
مباراة واحدة وأول العب يفعل ذلك كبديل .وقال
الالعب بعد ذلك «هذا جنون! لقد قمت بالتسديدة
تلو األخرى من دون تفكير .ال أعرف مدى سرعة
األمر ولكنه كان سريعاً .بعد الهدف الرابع نظرت
إلى لوحة التسجيل وكانت الدقيقة تشير إلى 60
وقلت :أووه!»
 5انتصارات من دون التفريط في أية نقطة،
مع تسجيل  18هدفا ً مقابل ثالثة في مرماه .بهذا
السجل الباهر ،حقق بوروسيا دورتموند أفضل
بداية يشهدها الدوري األلماني على م ّر التاريخ.
فقد أحرز فريق توماس توشل  3أه��داف أو أكثر
في كل مباراة من آخر  6مباريات خاضها ضمن
منافسات ال��دوري األلماني الممتاز ،محققا ً بذلك
رقما ً قياسيا ً جديدا ً في سجل النادي وهو أفضل
ثالث رصيد على اإلط�لاق في هذه المرحلة من
الموسم ،بعد كل من كولن ( 19في موسم -1977
 )1978وب��وروس��ي��ا مونشنغالدباخ ( 20في
موسم  .)1974-1973ويُعتبر بيير أوباميانغ
بطل ه��ذه الملحمة ب�لا م��ن��ازع وه��و ال��ذي وجد
طريقه إل��ى الشباك في كل جولة من الجوالت
الخمس األول��ى ،علما ً أن تاريخ ال��دوري األلماني
لم يشهد سوى خمسة العبين فقط سبق لهم أن
حققوا مثل هذا اإلنجاز ،حيث كان آخرهم ستيفان
كيسلينغ عام  .2009ويشهد ال��دوري األلماني
الممتاز سجالت تاريخية في كلي طرفي جدول
الترتيب ،حيث يُعتبر هذا هو أول موسم يحقق فيها
فريقان  -بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ 5 -
انتصارات متتالية ،مقابل سجل خا ٍل من النقاط
لفريقين آخرين  -مونشنغالدباخ وشتوتغارت.

تأهل فريقا العهد والصفاء إلى
نهائي ك��أس النخبة ل��ك��رة ال��ق��دم،
بفوز األول على النبي شيت 1 - 2
على ملعب بحمدون ،والثاني على
األن��ص��ار  1 – 3على ملعب العهد.
وسيلتقي الفائزان في النهائي األحد
المقبل في بحمدون.
وج��اء ال��ش��وط األول م��ن مباراة
العهد مع النبي شيت ممالً ونجح
بيار بويا في ترك بصماته ،بتسجيله
إص��اب��ة التقدم ( )25للعهد بكرة
رأس��ي��ة إل��ى قلب المرمى مستغالً
عرضية م��ن ال��س��وري عبد ال��رزاق
الحسين  – 1صفر.
واح��ت��ج الع��ب النبي شيت عبد
الفتاح عاشور على الهدف بحجة
وجود خطأ قبل التمرير ونال إنذارا ً
من الحكم ،ثم تكرر احتجاج مدربه
محمد الدقة.
وت��ح��س��ن أداء ال��ن��ب��ي ش��ي��ت في
الشوط الثاني ،وأهدر حسين العوطة
( )77أخطر فرصة في المباراة ،ثم
ع��اد العهد وتسلم زم��ام المبادرة
وسجل عبر نصار نصار خطأ في
مرماه ( )48حين ارت��دت الكرة من
ص��دره إلى قلب مرماه إثر تسديدة
ألحمد زري��ق أصابت القائم األيسر
واختراق لحسين حيدر  – 2صفر.
لكن علي بزي قلص النتيجة ()53
للنبي شيت  2 – 1بكرة إل��ى قلب
المرمى مرتدة من صدر الحارس اثر
تسديدة قوية لمحمد ابو عتيق من
خارج المنطقة.
مثل العهد الحارس حسن بيطار
وال�لاع��ب��ون ح��س��ن ض��اه��ر وخليل
خ��م��ي��س وح��س��ي��ن دق��ي��ق (ع��ب��اس
عطوي  )83ودينيس ايغوما وهيثم
فاعور وعبد الرزاق الحسين (مهدي
فحص  )93واحمد زري��ق وحسين
حيدر (طارق العلي  )63وعلي حديد
وبيار بويا (حسين عواضة .)61
ومثل النبي شيت الحارس وحيد
فتال والالعبون علي االتات ومحمد

الموسوي (حسن حمود  )83وعبد
الفتاح ع��اش��ور ومحمد اب��و عتيق
وحسين العوطة (احمد حجازي )80
وخالد الصالح (محمد اي��وب )72
وعلي ب��زي ونصار نصار والغاني
ع��ي��س��ى ي��ع��ق��وب وال��غ��ان��ي سيدو
مورتاال.
وتأهل الصفاء بفوزه على األنصار
 ،1 – 3وسط نحو ألف متفرج .ولم
َ
يرق الشوط األول للمستوى المطلوب
في قمة مبكرة كان متوقعا ً أن تأتي
ندية ومثيرة ،لكن تحركات الفريقين
اتسمت بالخجل معظم الوقت ،وحتى
بعد تسجيل عمر ال��ك��ردي إصابة
السبق للصفاء في الدقيقة  24بعد
مجهود ف��ردي متقدما ً من منتصف
الملعب ومتخطيا ً الدفاع ثم أرسل
الكرة أرضية لحظة خروج الحارس
الى قلب المرمى  – 1صفر.
ونشط الفريقان في الشوط الثاني
ونجح عماد غدار في تحقيق التعادل
ل�لان��ص��ار )50( ،ب��ك��رة ال���ى يمين
الحارس من مشارف المنطقة .1 – 1
وكاد لوكاس غاالن يضع األنصار
في موقع المتقدم لوال إه��داره ركلة
جزاء بعد عرقلة زميله مايكل اكوفو
داخ��ل المنطقة ،وتصدى الحارس
الصفاوي مهدي خليل للكرة ببراعة
إلى يمينه (.)55

وخرج غاالن مصابا ً وحل مكانه
البرازيلي دا سوزا ،واستمر األنصار
في ضغطه على مرمى مهدي خليل
المتألق ،من دون طائل ،حتى قضى
ع�لاء البابا على آم��ال األنصاريين
بتسجيله هدفين األول ( )75بكرة
إلى يمين الحارس مستثمرا ً تمريرة
على طبق من ذهب من عمر الكردي
 .1 – 2وسجل البابا ( )82نفسه
اإلصابة الثالثة للصفاء بكرة إلى
المقص األيمن من ركلة حرة مباشرة
تحولت من األرض والعارضة إلى
داخل الشباك .1 – 3
مثل االنصار الحارس الري مهنا
والالعبون انس ابو صالح وحسين
سيد ومحمد قرحاني وحمزة عبود
ومحمد السباعي وم��اي��ك��ل اكوفو
ومحمود الزغبي ول��وك��اس غ��االن
(روب��ي��ر دا س��وزا  )55وعماد غدار
(عباس عوض  )75وربيع عطايا.
وم��ث��ل ال��ص��ف��اء ال��ح��ارس مهدي
خليل والالعبون نور منصور وادييل
بريشيوس (قاسم ليال  )46ومحمد
ح��م��ود ومحمد زي��ن ط��ح��ان وعمر
ال��ك��ردي وج���وزف ح��ب��وش (حسن
خاتون  )57واحمد جلول وحسن
ه��زي��م��ة (ح��ات��م ع��ي��د  )85وهيثم
ع��ط��وي (مصطفى ق��ان��ص��وه )65
وعالء البابا.

الكاخي ين�ضم ر�سمي ًا �إلى النجمة

تعاقد نادي النجمة لكرة القدم رسميا ً مع حارس مرمى
األخاء األهلي عاليه ربيع الكاخي ،الذي وقع على كشوفاته
أمس .وكان الكاخي أنهى أول من أمس مسيرته مع األخاء،
بعد  12سنة أمضاها في الفريق الجبلي ،ليتوصل بعدها
بساعات قليلة إلى اتفاق رسمي مع إدارة النادي النبيذي
الذي أبدى رغبته بضمه ،الموسم الماضي.
والكاخي ( 31سنة) انضم إل��ى األخ��اء ع��ام 1998

واستمر معه حتى  ،2015تخللها انتقال لموسم واحد إلى
الصفاء وتوقف عن كرة القدم لثالثة مواسم بعد أن فضل
اللعب في دوري الصاالت.
ويعتبر الكاخي من الحراس البارزين على المستوى
المحلي وسبق أن مثل منتخب لبنان في فترات سابقة ،كما
لمع اسمه في عالم كرة الصاالت وكان من بين أبرز حراس
اللعبة على الصعيدين العربي واآلسيوي.

ب�ضم الغاني يو�سف
طرابل�س ينهي ملف الأجانب ّ
طوى فريق طرابلس ،حامل لقب كأس لبنان لكرة
القدم ،ملف الالعبين األجانب لموسم ،2016 – 2015
بضمه المهاجم الغاني عبد العزيز يوسف رسمياً.
ويجيد يوسف ( 24سنة) اللعب ف��ي مركز قلب
ال��ه��ج��وم واألج��ن��ح��ة ،وه��و ش���ارك م��ع ط��راب��ل��س في
مباريات كأس النخبة التنشيطية أخيراً ،حيث ودّع
الفريق الطرابلسي المسابقة بخروجه من الدور األول
بعد خسارته أمام األنصار  ،4 – 3وتعادله مع النبي

شيت .1 – 1
وسبق ليوسف (1,80م و 70كلغ) اللعب مع فريق
أشانتي كوتوكو الغاني الشهير ،وسجل له  11هدفا ً
في  21مباراة موسم  2012ـ  ،2013قبل أن ينتقل إلى
فريق سموحة المصري.
وكان طرابلس مدد تعاقده مع هدافه الغاني مايكل
هيليغبي ،كما ضم مواطنه الع��ب الوسط ايمانويل
أوفوري ميسا ( 23سنة).

بر�شلونة« ...الجي�ش الرمزي» لالنف�صاليين في كتالونيا
صحيح أن كتالونيا ليست دولة مستقلة لكنها
تملك «جيشاً» رمزيا ً بشخص ن��ادي برشلونة
لكرة القدم وال��ذي يشكل أح��د رم��وز القوميين
الكتالونيين ال��ذي��ن يطالبون باالستقالل عن
إسبانيا.
ح��اول برشلونة ،المت ّوج الموسم الماضي
بثالثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال
أوروب��ا ،أن ينأى بنفسه عن حملة االنتخابات
اإلقليمية المقررة األحد المقبل والتي أصبحت
بمثابة استفتاء لمصلحة أو ضد االستقالل ،لكن
هذه الخطوة لن تجنب الـ»بالوغرانا» الذيول
السياسية لهذه االنتخابات.
«إذا استقلت كتالونيا ،فلن يعود بإمكان
برشلونة المشاركة في ال��دوري اإلسباني لكرة
القدم» ،هذا ما حذر منه رئيس رابطة ال��دوري
خافيير تيباس ،مشيرا ً إلى أن األندية الكتالونية
ستحرم من المشاركة في البطوالت اإلسبانية في
حال حصل القوميون على مبتغاهم باالستقالل،
وهو األمر الذي تعهدوا إعالنه في حال فوزهم
باالنتخابات اإلقليمية المقررة األحد المقبل.

ويش ّكل ه��ذا األم��ر معضلة بالنسبة للقسم
«االستقاللي» الكبير من جمهور النادي الكتالوني
تعج به مدرجات «كامب نو» والذي يصرخ
الذي
ّ
كلمة «إنديباندانثيا» أكثر من اسم نجم الفريق
الدولي األرجنتيني ليونيل ميسي.
وق��د دف��ع برشلونة ثمن تصرفات جمهوره
«االستقاللي» ال��ذي يرفع دائما ً العلم األصفر
واألح��م��ر واألزرق ،خ�لال نهائي مسابقة كأس
إسبانيا الموسم الماضي إذ غ��رم بمبلغ 66
أل��ف ي��ورو بسبب ص��اف��رات االستهجان بحق
النشيد الوطني الذي عزف قبل انطالق المباراة
ض��د أتلتيك بلباو ،اآلت��ي م��ن دوره م��ن إقليم
الباسك الذي لطالما طالب بدوره باستقالله عن
مدريد.
صحيح أن ال��ق��اع��دة الجماهيرية ل��ن��ادي
برشلونة ممتدة إلى أنحاء العالم كافة ،لكن ذلك
ال ينفي عنه بأنه أحد الرموز األساسية للقوميين
الكتالونيين ويعرفه الكاتب والمح ّرر مانويل
فاسكيز مونتالبان بأنه «القوات الرمزية وغير
المسلحة لكتالونيا» خصوصا ً خالل فترة حكم

الدكتاتور فرانكو ( )1975-1939ال��ذي قمع
الكتالونية والقومية.
«النادي كان جزيرة الحرية :كان باإلمكان
تكلم الكتالونية في العلن من دون خطر ،وكان
بإمكانك أيضا ً أن تسمع األغاني الكتالونية» ،هذا
ما يقوله المؤرخ كارليس سانتاكانا ،مشيرا ً إلى
أن النادي طالب منذ  1918بالحكم الذاتي في
كتالونيا.
لقد تضاءل ال��دور السياسي لبرشلونة في
أواخر حكم فرانكو لكنه عاد وتع ّزز مع الرئيس
السابق للنادي خوان البورتا ()2010-2003
وذل���ك ب��ال��ت��راف��ق م��ع ازدي����اد شعبية الحركة
االستقاللية في المقاطعة.

ق�� ّرر ال��ن��ادي ف��ي ع��ام  2014االن��ض��م��ام إلى
المطالبين ب��إج��راء استفتاء على االستقالل،
سامحا ً في أكثر من مناسبة بإقامة تجمعات
استقاللية في ملعبه كما حمل على قمصانه
منذ عامين علم كتالونيا وهناك أيضا ً في ملعبه
يافطة كتب عليها «كتالونيا ليست إسبانيا».
«أص��ب��ح ال��ن��ادي رهينة إي��دي��ول��وج��ي��ة .لقد
سمح لالستقالليين بالدخول إلى مكاتبه» ،هذا
ما تأسف عليه رامون ميرافيتياس ،الصحافي
والكاتب وم��ؤ ّل��ف كتاب «الوظيفة السياسية
لبرشلونة» .وأض���اف« :لكن ج���زءا ً كبيرا ً من
مشجعيه ال ي��ري��دون االس��ت��ق�لال ويشعر اآلن
بالضياع والعجز».

على رغم محاوالت تحييد الفريق عن ال�سيا�سة في
كتالونيا� ،إال �أن دعاة االنف�صال يعتبرونه «الجي�ش
الرمزي» في الإقليم

لقد تسللت السياسة أيضا ً إلى غرفة مالبس
ال��ـ»ب�لاوغ��ران��ا» ،حيث أن العبين مثل تشافي
هرنانديز ال��ذي انتقل اآلن إل��ى السد القطري،
وجيرارد بيكيه طالبوا علنا ً بتنظيم استفتاء من
أجل تقرير المصير ،وحتى أن األخير شارك في
 11أيلول في تظاهرة استقاللية ضخمة.
«ه��ن��اك ح���راك كبير وينبغي أق��ل��ه أن يتم
االستماع إليه» ،ه��ذا ما قاله بيكيه ال��ذي كان
هدفا ً لصافرات االستهجان في المباريات األخيرة
للمنتخب اإلسباني.
أما في كواليس برشلونة ،فالشخص األكثر
انخراطا ً في السياسة هو مدربه السابق بيب
غوارديوال ( )2012-2008الذي يشرف حاليا ً
على بايرن ميونيخ األلماني ،إذ أنه من الفاعلين
على الساحة «االستقاللية» وهو وافق حتى على
أن يكون أح��د المرشحين في الئحة التحالف
االنفصالي الموسع.
لكن الرئيس الحالي للنادي جوسيب ماريا
بارتوميو ح��اول األح��د أن ينأى بالفريق عن
السياسة بالقول« :لقد أظهر النادي بأنه خارج

الحملة االنتخابية .تحدثنا دائما ً عن الرياضة،
ونحن ال نقوم بحمالت».
لكن تصريح بارتوميو لن ينقذ رأس برشلونة
في حال فاز «االنفصاليون» ألن النادي سيكتفي
حينها بمواجهة جاره إسبانيول وفرق مغمورة
أخرى ،عوضا ً عن مواجهة الكبار.
وتطالب كتالونيا منذ  2012بتنظيم استفتاء
على غرار االستفتاءين على سيادة كيبيك (1980
و )1995واستقالل اسكتلندا ( )2014اللذين فاز
فيهما الرافضون.
ور ّد رئيس الوزراء اإلسباني ماريانو راخوي
أنه لن يقبل اطالقا ً بمثل هذا االستفتاء اإلقليمي
مؤكدا ً أنه يعود لإلسبان بمجملهم أن يبتوا في
وحدة بالدهم.
وتتوقع استطالعات الرأي حصول القائمتين
االستقالليتين «متحدون من أجل النعم» واليسار
المتطرف على غالبية مطلقة من المقاعد في
برلمان كتالونيا ( 68إل��ى  )74م��ن دون أن
تنجحا في جمع نصف األصوات ( 44إلى  46في
المئة).

